
 
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Безпека комп'ютерних мереж 
Викладацький склад Карпалюк Ігор Тимофійович 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 
Освітня програма Електроенергетика 
Кількість годин 150 
Кредити ECTS 5 
Опис  В рамках курсу вивчаються 

питання про будову інформаційних мереж, їх 
апаратних засобів, різноманітність 
інструментальних та прикладних програмних 
продуктів в галузі інформаційної безпеки, 
про різні технології та методи забезпечення 
інформаційної безпеки. 
 

Мета вивчення дисципліни –  
формування у студентів системи теоретичних 
і практичних знань в області організації і 
функціонування безпеки мережевої 
інфраструктури, використання 
аутентифікації, авторизації та обліку для 
підвищення безпеки системи, застосування 
безпечного мережевого управління та 
формування звітів, ефективної політики 
безпеки, використання програмних додатків 
для боротьби із вірусами 
 

Результати навчання полягають у 
наступному: студент має знати: 

- структурну побудову комп’ютерних 
мереж; 

- принципи і методи узгодження 
елементів комп’ютерної мережі; 

– захисні механізми та засоби 
забезпечення мережевої безпеки; 

– засоби та методи запобігання та 
виявлення вторгнень; 

– механізми та принципи реалізації атак у 
комп'ютерних мережах; 

– засоби та методи зберігання та передачі 
інформації, що захищається. 

Вміти: 

– застосовувати захищені протоколи, 
міжмережові екрани для запобігання втрати 
інформації; 

– використовувати засоби виявлення 



вторгнень в мережу, для захисту інформації; 
– здійснювати заходи протидії 

порушенням мережевої безпеки з 
використанням різних програмних та 
апаратних засобів захисту; 

– формулювати та налаштовувати 
політики безпеки локальних комп'ютерних 
мереж 

– використовувати засоби виявлення 
комп’ютерних вірусів та протидії їм. 
 

Методи навчання: Курс передбачає 
комбінацію двох способів педагогічного 
керівництва, а саме безпосереднє та 
опосередковане. На лекціях переважно 
студенти слухають пояснення викладача, 
який забезпечує виклад матеріалу за 
допомогою таких методів пізнання, як аналіз, 
синтез, аналогія, узагальнення, індукція, 
дедукція, порівняння, абстрагування та 
конкретизація та виявлення причинно-
наслідкових зв’язків. В кінці кожної лекції 
визначається рівень засвоєння інформації, 
тобто реалізується  репродуктивний метод 
навчання. На практичних заняттях переважно 
задіяні активні методи навчання, що 
передбачають самостійну індивідуальну або 
групову роботу студентів з епізодичними 
поясненнями викладача. При цьому 
пізнавальна діяльність носить частково-
пошуковий, дослідницький та продуктивний  
характер. Основна рекомендація зводиться 
до забезпечення рівномірної активної роботи 
студентів над курсом як в аудиторії, так і 
дома протягом навчального семестру. Під час 
аудиторних занять вони повинні бути 
активними слухачами на лекціях, на 
практичних заняттях виконувати необхідні 
розрахунки, активно приймати участь під час 
проведення лабораторних практикумів. 
Самостійна робота студентів включає 
вивчення лекційного матеріалу, який є 
основою у  підготовці до практичних занять, 
виконання індивідуального розрахункового 
завдання, вивчення додаткового матеріалу. 

Тип дисципліни Спеціальна 
Підсумковий контроль Екзамен у 7 семестрі 
 
 


